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Aan de eerstecommunicanten en hun ouders
Aan de vormelingen en hun ouders

Beste kinderen en jongeren,
Beste ouders,
Door de corona-epidemie leven we allen in onzekere en onrustige tijden. Het leven is anders geworden.
Zo zijn de ontmoetingen in voorbereiding op de eerste communie en het vormsel geschrapt. Net zoals
jullie vinden wij dit jammer. En dan is er de vraag: gaan de vieringen van eerste communie en vormsel
kunnen doorgaan?
Vandaag hebben de Belgische bisschoppen, in samenspraak met de overheid, nieuwe maatregelen
uitgevaardigd. Zo worden alle publieke vieringen in onze kerken geschrapt tot en met zondag 19 april.
Alle vieringen van de Goede Week en Pasen worden dus geschrapt. Ook de eerste communieviering
voorzien op zaterdag 18 april gaat niet door. Wat de andere vieringen betreft na 19 april, daarvoor is het
nog wachten op verdere richtlijnen van de overheid én van onze bisschoppen. Uiteraard gaan wij deze
maatregelen respecteren, dit in het belang van éénieder en de volksgezondheid. Het bericht van de
Belgische bisschoppenconferentie dat ons vandaag bereikte kan je nalezen op:
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/goede-week-2020-alle-publieke-kerkelijkevieringen-afgelast

Binnenkort gaan we meer weten over de verdere aanpak voor de eerste communie en
vormselvieringen. Alvast is beloofd dat ieder zijn of haar eerste communie en vormsel dit schooljaar zal
kunnen vieren.
Wanneer na 19 april (of later) de vieringen terug kunnen doorgaan, dan spreekt het voor zich dat deze
wat soberder en zonder veel voorbereiding zullen gevierd worden. Daarom gaan ze niet minder mooi of
warmhartig zijn. Samen gaan we onze mogelijkheden ten volle benutten om onze kinderen en jongeren,
om onze geloofsgemeenschappen een mooi moment te beleven. We houden jullie hiervoor zeker
verder op de hoogte.
Laten we nu eerst en vooral goed voor elkaar zorgen, het samen gezond houden. Want alleen ‘samen’
geraken we door deze crisistijd. Alleen ‘samen’ geraken we vooruit!
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